
GLOMERULONEFRITIS BIJ SYSTEEMZIEKTEN 

 

1. Lupus erythematosus disseminatus (LED) 
 

LED = auto-immuunziekte 

Groot klinisch polymorfisme 

Kan elk orgaan aantasten 

Typische faciale rash 

Nieraantasting bij > 50% 

 

 Pathogenese 

o Auto-antistoffen, vb anti-dsDNA en tg histonen, gevormd door woekerende 

B-lymfocyten 

o Multifactoriële oorzaak 

 Genetisch (HLA) 

 Hormonaal ( vrouw, pil, zwangerschap) 

 Omgevingsfactoren (zon, bep GM) 

o Renale aantasting door DNA-antiDNA  immuuncomplexen in de nier 

 Fixatie van + geladen nucleosomen op de neg geladen BM 

 Binding anti dsDNA en anti-histone AS 

 Aard letsel bepaald door plaats en grootte IC’s 

 

 Histologie 

o Type I: normale glomeruli (zz) 

o Type II: mesangiale GN → mesangiale IgG, C3, soms IgA en IgM 

o Type III: fokaal proliferatieve GN → hematuie, beperkte proteïnurie, 1/3 

nefrotisch syndroom, zz nierinsuff 

o Type IV: diffuus proliferatieve GN → meer uitgesproken proteïnurie en 

urinesedimentafwijkingen,  vaak nierfunctiebeperking en hypertensie 

o Type V: membraneuze GN → frequent nefrotisch syndroom, soms 

nierfunctiebeperking en hypertensie 

o Type VI: Scleroserende GN 

o Type VII: tubulo-interstitiële Nefritis 

Kenmerkend: Altijd vergezeld van ‘full house’ immuunhistochemische 

positiviteit! (meerdere klassen immuunglobulinen en complementfactoren)

 



Opm: Cfr les pathogenese glomerulonefritis  

Immuuncomplexen   

  activatie van klassieke pathway van de complementcascade  

  C3a = leukotactisch  

  ontsteking  

 

 helingsmechanismen van de glomerulus:  
1. intracapillair (mesangiale) proliferatieve GN 

2. membranoproliferatieve GN 

3. extracapillair proliferatieve GN (crescents, sikkels) 

4. membraneuze GN (spikes) 

5. littekenvorming  

 

→ Kunnen allemaal voorkomen bij lupus!!!  

 

 

 

 Kliniek 

Meestal ook andere orgaanaantasting 

o Algemeen: moe, koorts, malaise, anorexie, … 

o Mucocutane afwijkingen:  

 vlindervormige rash 

 vasculitis, purpura 

o Musculoskeletale symptomen: gewrichtspijn 

o Neurologische symptomen 

 Epilepsie 

 Psychiatrische afwijkingen 

o Cardiopulmonaire  afwijkingen 

 Pleuritis & pericarditis 

 Verriceuse endocarditis 

o Hematologische symptomen 

 Anemie 

 Leukopenie 

 

 Labo-diagnostiek 
o Antinucleaire AS (ANF): weinig specifiek 

o Anti-dsNA AS: kwantitatief → Farr titer → opvolgen activiteit 

o Steeds biopsie bij vermoeden renale LED voor type-bepaling 

o Gedaald complement bij actieve LED 

o Anti-fosfolipiden AS 

 Anticardiolipine, lupus anticoalgulans 

 Bij 50% 



 Associatie met verhoogde stollingsneiging, trombosevorming, 

recidiverende abortus, thrombocytopenie, hemolytische anemie 

 

 Therapie 

o Afh van activiteit en type 

o Agressieve behandeling met CS en cytostatica → betere prognose! 

 

 

 CASUS 
 

 Vrouw, 29 jr  

 S/ moe, gewichtsverlies, haarverlies, hoofdpijn en temperatuursstijging tot max 38.5°C ‘s 

avonds: sedert enkele weken. Nu ook niet-pijnlijke mond ulcera en “brandend” gevoel ogen. 

 K.O.: BD: 162/100 mmHg, geen huidrash, geen gewrichtsafwijkingen, cyanotische 

vingertoppen. Longauscultatie: fijne inspiratoire crepitaties rechts basaal  . Geen oedemen. 

Diepe mucosale ulcera wang en onderlip. 

 

 

 Voorgeschiedenis: 

 Appendectomie  

 Zwangerschapsdiabetes  (bevalling +/- 1 jaar geleden; voordien 2 spontane 

miskramen , telkens rond 12-13 weken) 

 Medicatie: orale contraceptie herstart ongeveer 6 maanden geleden. 

 Labo:  

 CRP: 84 mg/dL – Sedimentatie: 88mm/1u 

 Hemoglobine: 10.3 g/dL – WBC: 2.3 x109/L – Bloedplaatjes: 151 x109L 

 Serum creatinine: 1.62 mg/dL (Gewicht: 56 kg) 

 Klaring (Cockcroft-Gault): 62.7 mL/min 

 Serum albumine: 39.2 g/L 

 Complement: C3: 0.58 g/L - C4: 0.11 g/L - C3d: 7.4% - CH50: 103%  

 IgG: 10.2 g/L - IgA: 1.64 g/L - IgM:0.38 g/L 

 Anti-dsDNA: positief (1/640) 

 DNA kwantitatief (Farr): 13.8 IU/mL  

 Urine: 

  rbc: microscopische hematurie +++ - dysmorf: 90% - wbc: 11/µL 

 Proteïnurie: 3.23 g/24u 

 

 Echografie nieren: 

 Bipolaire diameter: Li: 112 mm – Re: 113 mm 

 Cortexdikte: Li: 16 mm – Re: 15 mm 

 Omgekeerde CM: acuut parenchymlijden  

 

 Rx-thorax: kleine pleurauitstorting Re: pleuritis ?  Geen verdichtingen  



DD 

 longinfectie uitsluiten  

 → dyspnee? Nee 

 → fluimen? Nee 

 → pijn? Ja thv longbasis bij diep in- en uitademen → mogelijk pleuritis 

 

 Pleuritis + cyanotische vingers → mogelijk longembool!! = 1e DD !! (oorzaak OAC) 

 → ECG : normaal 

→ RX thorax → R basaal minimaal peuraal vocht 

→ bloedgaswaarden:  pO2 en pCO2 normaal 

Bij embool zou pO2 ↓ en daardoor gaat pt sneller ademen 

en zal pCO2 ook ↓ 

DUS WRS GEEN EMBOOL 

 

 Virale pneumonie vb coxsakie 

o Labo: CRP en sed gestegen! → inflammatie of infectie 

Onderscheid: WBC → verhoogd bij infectie, 

niet bij inflammatie 

 

o WBC: gedaald! Toch geen def uitsluiting infectie ! 

 

 Raynaud → ook cyanotische vingers bij temperatuurverschillen? 

 

 Lupus  → moe, haarverlies, pleuritis, … 

→ zongevoeligheid navragen! 

 Sclerodermie? 

 

Nierpathologie → duidelijke hypertensie 

 Verlaagde nierfunctie (serumcreat. Verhoogd en klaring verlaagd) 

 Verder onderzoeken / navragen: 

o Proteïnurie: 3,23g/24u   → glomerulonefritis 

o Hematurie: microsc; dysmorf  

 Geen nefrotisch syndroom: geen oedemen, proteïnurie < 3,5g/24u  

 

Systeempathologie? 

 Complement → vaak verbruikt ! 

o C3, C4 verlaagd → past bij systeempath ! 

 Anti-dsDNA pos, titer 1/640 → duidelijk verhoogd!! → past bij lupus 

o Ook zwangerschapsproblemen past bij lupus!!!  

 

 Nierbiopsie: 

o Doel: chronische letsels opsporen, diagnose klasse lupus, prognostisch 



o Resultaat: 

 Diffuus intracapillair proliferatief beeld 

 Recente crescent = slecht prognostisch 

 Veel actieve ziekte, zowel intra- als extracapillair 

 Kleuring: C1q, C3, IgA, IgM, IgG pos! = “full house”  histochemische 

positiviteit → typerend voor lupus!!! 

Snel behandelen!! 

 CS + cyclofosfamide (endoxan) in cycli van 3 mnd 

o Opm: endoxan = toxisch  → tumoren 

→ fertiliteit ↓ 

   Stel jonge man: sperma staal invriezen voor start behandeling! 

 

2. Reumatische aandoeningen 
 

A. Mixed connective tissue disease 

 Gelijkenissen met LED, sclerodermie & polymyositis 

 Onbekende oorzaak 

 Renale aantasting bij 15% 

 Mesangiaal proliferatieve GN of membraneuze GN 

 Behandeling: CS → goede resultaten 

 

B. Reumatoïde Artritis 

 Zeldzaam renale aantasting 

o Secundaire amyloidose op lang bestaande RA 

o Membraneuze GN 

o Mesangiaal proliferatieve GN 

 

 Membraneuze GN kan door sommigen behandelingen van RA:  

o Goudzouten 

o D-penicillamine 

 

 CASUS (23/04/’12) (nefrotisch syndroom III) 

 
 Vrouw, 69j: sedert 5 maanden pitting oedemen OL. Dyspnoe d’effort, vermoeidheid, 

intermittent abdominale krampen. Gewrichtspijnen.  

o R/ Aldactone  25 mg/dag (spironolactone) 

 

 Eén maand geleden: episode van braken en diarree met 38.5°C. 

o R/ geen 



 

 VG:   Reumatoïde arthritis sedert 35 jaren  

o R/ Feldène (piroxicam): enkele keren per week 

o R/ Goudzouten vroeger 

o R/ Methotrexaat vroeger 

o R/ anti-TNF tot 2 jaren geleden  

 

 KO: gewicht: 92 kg (+5kg), oedemen OL, 140/90 mmHg  

 

 Labo: 

o Creatinine: 1.58 mg/dL → verhoogd!   

o eGFR: 36 mL/min → sterk verlaagd 

o RBC: 174/μL (76% dismorf) → glomerulaire pathologie  

o WBC: 95/μL 

o Proteinurie: 9.39 g/g creatinine (staal) → glomerulaire pathologie 

o Albumine: 16.4 g/L  

o T-Chol: 240 mg/dL 

o LDL-Chol: 96 mg/dL hyperlipidemie 

o TG: 219 mg/dL  

o ANF & ANCA: negatief  

o Complement: nl  

o IgG: 5.3 g/L  

o Hepatitis B en –C: negatief 

→ NEFROTISCH SYNDROOM!!! 

 

 Echografie: Re: 144 mm – Li: 135 mm, sterk vergrote nieren -  CM differentiatie  

 

DD Nefrotisch syndroom 

• Volwassenen (15-65j): 

– Membraneuze glomerulonefritis     24% 

• Prim 

• Sec: medicatie: goudzouten, D-penicillamine, kwik, arsenicum 

– Minimal change glomerulonefritis     16% 

– SLE         14% 

– FSGS         12% 

– Membrano-proliferative glomerulonefritis    7% 

– Amyloidose (AL- & AA-)       6% 

– IgA glomerulonefritis       6% 

 

• Volwassenen (> 65j): 

– Meer amyloidose (± M. Kahler)  

– Minder SLE 



Chronisch ontstekingsproces → lever maakt amyloïdproteïne als reactie op chronische 

inflammatie → amyloïdose → neerzetting amyloïdfibrillen in sterk doorbloede organen → in 

de nieren mstl thv mesangium en vaatwanden. 

Diagnostische test:  biopsie +  congoroodkleuring → amyloïd kleurt altijd aan en wordt 

groen bij bekijken onder gepolariseerd licht 

  

 

Primaire vs secundaire amyloïdose: Amyloïd A kleuring → pos = secundair 

 

Deze depots zijn ook positief met een Amyloid A kleuring. Dit wijst op secundaire amyloidose.  

 

 

 

 

mesangiaal 

Capillaire wand 



C. Sjögren 

 Chronische ontsteking traan en speekselklieren 

 Renaal: 

o  mstl tubulo-interstitiële nefritis 

o Soms glomerulonefritis 

 

D. Sclerodermie 

 Toename bindweefsel in huid en andere organen 

 Vnl vrouwen 40-60j 

 Renale aantasting bij 50% 

 Bij 10%: renale crisis → zware hypertensie en snelle achteruitgan nierfunctie 

 Biopsie 

o Intimaproliferatie 

o Intimafibrose (later) 

 Behandeling 

o ACE-I 

 

3. Nieraandoeningen bij Cryoglobulinemie 
 

 Cryoglobulinen = immuunglobulinen die neerslaan bij afkoeling (4°C) 

 3 types: 

o Type I: monoclonaal – vnl secundair aan multiple myeloom en maligne 

lymfomen 

o Type II: gemengd mono- en poyclonaal → secundair (RA, Sjogren, multiple 

myeloom) of essentieel 

o Type III: polyclonaal → essentieel of secundair 

 Type II en III: 30-50% ontwikkelt necrotiserende vasculitis in huid en diffuus 

proliferatieve GN. Letsels door neerslaan van cryoglobulinen die zich als IC gedragen 

 Manifestatie als acuut nefrotisch syndroom 

o Hematurie 

o Snelle aantasting nierfunctie 

 Geassocieerd met serumziekte-achtige verschijnselen 

o Gewrichtsaantasting 

o Necrotiserende vasculitis 

 

 Behandeling 

o Intense plasmaferese + CS + cytostatica 

 


